
          Acta Reunió
 

 
 
Comença la reunió a les 21:30h del 13 d’octubre
 
Assiteixen: 
 
Jordi Torrent 
Julia Camacho 
Francina Sintas 
Roser Ferron 
Alícia Sànchez 
Irene Cutillas 
Gina Bover 
Clara Coll 
Paola Manriquez 
 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Canvi d’estatuts 
3. Assemblea socis 
4. Calendaris 
5. Castanyada 
6. Col·laboració amb ONG ALKARIA
7. Qüestions sobrevingudes 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Després de fer-ne la lectura i repassar
 
2. Canvi d’estatuts 
Entre la Júlia i la Roser ho miren i mirem de tenir
 
3.  Assemblea socis 
L’Assenblea es durpa a terme el 27 
Acordem els punts per l’ordre del dia:

- Aprovació de l’acta anterior (no cal enviar
- Presentació de la nova junta.
- Estat de comptes del curs 2020
- Pressupost pel curs 2021-2022
- Activitats dutes a terme per l’AFA
- Qüestions sobrevingudes 

Reunió Junta 2021-2022 

Comença la reunió a les 21:30h del 13 d’octubre del 2021, de manera telemàtica.

aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

Col·laboració amb ONG ALKARIA 

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 
ne la lectura i repassar-ne cada punt, l’acta queda aprovada. 

Entre la Júlia i la Roser ho miren i mirem de tenir-ho apunt per aprovar-los en l’Assemblea de socis.

L’Assenblea es durpa a terme el 27 d’octubre telemàticament. 
Acordem els punts per l’ordre del dia: 

Aprovació de l’acta anterior (no cal enviar-la, la llegim el dia de l’assemblea)
Presentació de la nova junta. 
Estat de comptes del curs 2020-2021 

2022 
es a terme per l’AFA 

 

 

del 2021, de manera telemàtica. 

los en l’Assemblea de socis. 

la, la llegim el dia de l’assemblea) 
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- Torn obert de paraula 

Referent en com invertim els diners a l’escola, comentem que ens agradaria poder fer propostes, 
que no sigui una cosa decidida únicament per l’equip directiu o l’equip docent de l’escola.
 
4. Calendaris 
La Clara ja ha pogut fer forces fotos. Li passarà a l’Alíca perquè pugui començar a editar
Roser mira pressupost a Impremta Graupera (que és amb qui ho fem cada any) i al Fotoprix.
  
5. Castanyada 
En aquest moments hi ha 8 mares i 
Les graelles estan demanades a l’Ajuntament per dijous.
La Irene i en Jordi portaran palets, llenya i capses de fusta per fer el foc.
L’Alícia fa la proposta de pintar cares quan s’acabi la festa de l’escola. Si surten 
col·laboradores proposem fer pintar cares (s’ofereixen Alícia, Francina i Roser) i berenar.
L’Alícia s’encarrega de comprar el maquillatge i la Júlia el berenar (4 coques, 40 sucs i 40 cacaolats).
 
Reactivarem el grup de wathsapp de 
invitació per enllaç perquè s’hi uneixi qui vulgui.
 
6. Col·laboració amb ONG ALKARIA
L’Alícia proposa col·laborar amb aquesta ONG fent recollida de material per portar al Senegal. Un 
dia podríem fer una jornada solidària per fer la recollida. Proposem fer
que fos una activitat compartida amb les AMPAs dels altres centres educatius del poble.
preguntar bé què necessiten. La Roser s’encarrega de posar’s
 
Nova proposta: fer un mercat del “trasto” (ho deixem per un altre trimestre).
 
7. Qüestions sobrevingudes 
- Assegurança: hauríem de tenir un registre de la gent que va a les sortides per si passa alguna cosa. 
En principi les mestres apunten qui 
- Subimunt: des de l’escola ens van demanar si el podíem treure per festa major en la cercavila de 
gegants. Abans de moure res hem d’esbrinar quin plan hi ha per festa major.
- Biblioteca: ha tingut molt bona rebuda, sobretot l’activitat
Proposa uns canvis d’horaris d’aquesta activitat per millorar el servei: farà dos sessions els dimarts.
- Informació del què fem: la Irene s’encarregarà d’anar
- La Irene proposa fer una xerrada de 
pagar un donatiu i amb els diners que en traiem podem comprar un aparell “antianoagamet” pel 

Reunió Junta 2021-2022 

Referent en com invertim els diners a l’escola, comentem que ens agradaria poder fer propostes, 
que no sigui una cosa decidida únicament per l’equip directiu o l’equip docent de l’escola.

La Clara ja ha pogut fer forces fotos. Li passarà a l’Alíca perquè pugui començar a editar
Roser mira pressupost a Impremta Graupera (que és amb qui ho fem cada any) i al Fotoprix.

En aquest moments hi ha 8 mares i pares apuntats per torrar castanyes. 
Les graelles estan demanades a l’Ajuntament per dijous. 
La Irene i en Jordi portaran palets, llenya i capses de fusta per fer el foc. 
L’Alícia fa la proposta de pintar cares quan s’acabi la festa de l’escola. Si surten 
col·laboradores proposem fer pintar cares (s’ofereixen Alícia, Francina i Roser) i berenar.
L’Alícia s’encarrega de comprar el maquillatge i la Júlia el berenar (4 coques, 40 sucs i 40 cacaolats).

Reactivarem el grup de wathsapp de “pares/mares col·laboradors”. Enviarem un correu amb una 
invitació per enllaç perquè s’hi uneixi qui vulgui. 

Col·laboració amb ONG ALKARIA  
L’Alícia proposa col·laborar amb aquesta ONG fent recollida de material per portar al Senegal. Un 

r una jornada solidària per fer la recollida. Proposem fer-ho en el “Dia de l’educació” i 
que fos una activitat compartida amb les AMPAs dels altres centres educatius del poble.
preguntar bé què necessiten. La Roser s’encarrega de posar’s-hi en contacte. 

Nova proposta: fer un mercat del “trasto” (ho deixem per un altre trimestre). 

 
Assegurança: hauríem de tenir un registre de la gent que va a les sortides per si passa alguna cosa. 

En principi les mestres apunten qui va a cada sortida. 
Subimunt: des de l’escola ens van demanar si el podíem treure per festa major en la cercavila de 

gegants. Abans de moure res hem d’esbrinar quin plan hi ha per festa major. 
Biblioteca: ha tingut molt bona rebuda, sobretot l’activitat d’anglès duta a terme per la Clara. 

Proposa uns canvis d’horaris d’aquesta activitat per millorar el servei: farà dos sessions els dimarts.
Informació del què fem: la Irene s’encarregarà d’anar-ho penjant a la web. 
La Irene proposa fer una xerrada de primers auxilis per les famílies. Ella podria fer

pagar un donatiu i amb els diners que en traiem podem comprar un aparell “antianoagamet” pel 

 

Referent en com invertim els diners a l’escola, comentem que ens agradaria poder fer propostes, 
que no sigui una cosa decidida únicament per l’equip directiu o l’equip docent de l’escola. 

La Clara ja ha pogut fer forces fotos. Li passarà a l’Alíca perquè pugui començar a editar-les. La 
Roser mira pressupost a Impremta Graupera (que és amb qui ho fem cada any) i al Fotoprix. 

L’Alícia fa la proposta de pintar cares quan s’acabi la festa de l’escola. Si surten prou famílies 
col·laboradores proposem fer pintar cares (s’ofereixen Alícia, Francina i Roser) i berenar. 
L’Alícia s’encarrega de comprar el maquillatge i la Júlia el berenar (4 coques, 40 sucs i 40 cacaolats). 

“pares/mares col·laboradors”. Enviarem un correu amb una 

L’Alícia proposa col·laborar amb aquesta ONG fent recollida de material per portar al Senegal. Un 
ho en el “Dia de l’educació” i 

que fos una activitat compartida amb les AMPAs dels altres centres educatius del poble. Haurem de 
 

 

Assegurança: hauríem de tenir un registre de la gent que va a les sortides per si passa alguna cosa. 

Subimunt: des de l’escola ens van demanar si el podíem treure per festa major en la cercavila de 

d’anglès duta a terme per la Clara. 
Proposa uns canvis d’horaris d’aquesta activitat per millorar el servei: farà dos sessions els dimarts. 

primers auxilis per les famílies. Ella podria fer-la. Podríem fer 
pagar un donatiu i amb els diners que en traiem podem comprar un aparell “antianoagamet” pel 
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menjador de l’escola. Decidim fer-
poden dur a terme entre les dues.
- L’Alícia comenta com està el tema dels cinturons ens els busos escolars i que hi ha una associació 
que vetlla perquè siguin realment els reglamentaris. Demanarà informació a l’associació. Creiem 
important conscienciar a les famílies de la seguretat en els autocars. Surten diferents possibilitats de 
com podem nosaltres col·laborar en aquesta seguretat (lloguer d’autocars amb els cinturó que toca, 
comprar varios “cinturons”, comprar un alcoholímetre...).
- Quota AFA: enviarem recordatori, donant opció a pagar de manera fraccionada i sense límit de 
temps. Quan en Dani ho activi enviem correu.
- Subvencions: les tenim parades per un deute amb Hisenda. La Júlia s’encarrega d’averiguar què és 
i desencallar-ho. 
 
 
I, no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la 
estenc aquesta acta. 

A Arenys de Munt, a 13 d’octubre 

LA PRESIDENTA   

 
 
 
 
AFA Sobirans   
info@ampasobirans.org  
www.ampasobirans.org 
Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h)

Reunió Junta 2021-2022 

-ho durant el segon trimestre. Parlarà amb la Nagore, potser la 
poden dur a terme entre les dues. 

L’Alícia comenta com està el tema dels cinturons ens els busos escolars i que hi ha una associació 
que vetlla perquè siguin realment els reglamentaris. Demanarà informació a l’associació. Creiem 

les famílies de la seguretat en els autocars. Surten diferents possibilitats de 
com podem nosaltres col·laborar en aquesta seguretat (lloguer d’autocars amb els cinturó que toca, 
comprar varios “cinturons”, comprar un alcoholímetre...). 

em recordatori, donant opció a pagar de manera fraccionada i sense límit de 
temps. Quan en Dani ho activi enviem correu. 

Subvencions: les tenim parades per un deute amb Hisenda. La Júlia s’encarrega d’averiguar què és 

assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les 23:4

 de 2021 

   LA SECRETÀRIA 

       

Telf: 652 717725 (dimarts i djous de 16:30h a 18:30h) 

 

ho durant el segon trimestre. Parlarà amb la Nagore, potser la 

L’Alícia comenta com està el tema dels cinturons ens els busos escolars i que hi ha una associació 
que vetlla perquè siguin realment els reglamentaris. Demanarà informació a l’associació. Creiem 

les famílies de la seguretat en els autocars. Surten diferents possibilitats de 
com podem nosaltres col·laborar en aquesta seguretat (lloguer d’autocars amb els cinturó que toca, 

em recordatori, donant opció a pagar de manera fraccionada i sense límit de 

Subvencions: les tenim parades per un deute amb Hisenda. La Júlia s’encarrega d’averiguar què és 

reunió a les 23:45 hores, de la qual 


